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CADERNO DE ENCARGOS
(alínea a) do n.º 1 do artigo 40.º do CCP)

PARTE I
CONDIÇÕES GERAIS
Cláusula 1.ª
Objeto
1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas que definem os aspetos de
execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento pré-contratual que tem por
objeto principal a aquisição dos serviços de serviços de Equipamentos Solução Wifi para
fazer face aos manuais digitais do ano letivo 2021/2022 na escola básica e secundária Dr.
Luís Maurílio da Silva Dantas.
Cláusula 2.ª
Contrato
1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelo
concorrente, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão
competente para a decisão de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.
3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva
prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados.
4. Qualquer alteração ou modificação ao presente contrato, será feito por documento escrito e
assinado por ambos os outorgantes.
5. A assinatura do contrato será efetuada pela entidade adjudicante, em duplicado, ficando
cada outorgante com um exemplar, devidamente assinado e autenticado.
Cláusula 3.ª
Prazo
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1. O contrato mantém-se em vigor entre nos 60 dias seguintes à data de adjudicação sem
prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato
e, em conformidade com os respetivos termos e condições e o disposto na lei.
Cláusula 4.ª
Preço contratual
1. Pela prestação de serviços objeto do contrato, a Escola Básica e Secundária Dr. Luís
Maurílio da Silva Dantas deve pagar ao adjudicatário o preço constante da proposta
adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade

não

esteja

expressamente

atribuída

ao

contraente

público

nomeadamente, os encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou
licenças, ou seja, todas as despesas derivadas da prestação do contrato são da
responsabilidade do adjudicatário.
3. Todos os serviços definidos e caracterizados nas cláusulas 2.ª, 3ª e 4.ª do PARTE II
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Caderno de Encargos.
4. Durante a vigência dos serviços prestados, o preço contratual não será objeto de alteração.
Cláusula 5.ª
Critério de Adjudicação
1. A adjudicação será feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa
para a entidade adjudicante, determinada pela seguinte modalidade: Avaliação do preço ou
custo enquanto único aspeto da execução do contrato a celebrar.
Cláusula 6.ª
Condições de pagamento
1. A quantia devida pela Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, nos
termos da cláusula anterior, será disponibilizada de acordo com o estipulado no artigo
299.º-A do CCP, aditado pela Lei nº 3/2010 de 27/04 e demais legislação em vigor.
Cláusula 7.ª
Validade da proposta
1. A proposta deverá manter-se pelo prazo mínimo de 66 dias a contar do termo do prazo para
a apresentação das propostas.
Cláusula 8.ª
Caução
1. Dando cumprimento ao estabelecido no ponto 2. do artigo 88.º do CCP, não é exigível a
prestação da caução por parte da entidade adjudicatária.
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Cláusula 9.ª
Objeto do dever de Sigilo
1. O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não
técnica, comercial ou outra, relativa à Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva
Dantas, de que possa ter conhecimento, ao abrigo ou em relação com a execução do
contrato.
2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado
direta e exclusivamente, à execução do contrato.
3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que forem
comprovadamente do domínio público, à data da respetiva obtenção pelo fornecedor ou que
este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades reguladores ou outras entidades administrativas competentes.

Artigo 10º
Alterações ao contrato
1. Qualquer intenção de alteração ao contrato deverá ser comunicada pela parte interessada na
mesma à outra parte.
2. A parte interessada na alteração deverá comunicar, à outra, por escrito, com uma
antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data em que pretende ver introduzida
a alteração.
3. Qualquer alteração ao contrato deverá constar de documento escrito assinado pela parte
interessada e pela entidade adjudicante, a qual produzirá efeitos a partir da data da sua
assinatura.
Artigo 11º
Resolução por parte do contraente público
1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, a Escola
Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas pode resolver o contrato, a título
sancionatório, no caso de o fornecedor violar de forma grave ou reiterada qualquer das
obrigações que lhe incumbem.
2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada
ao fornecedor e não determina a repetição das prestações já realizadas.
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Cláusula 12.ª
Cessão da posição contratual
1. O adjudicatário não poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e
obrigações decorrentes do contrato sem autorização da entidade adjudicante.
2. Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve ser apresentada pelo
cessionário toda a documentação exigida ao adjudicatário no presente procedimento, de
modo a que a entidade adjudicante possa apreciar, designadamente, se o cessionário não
se encontra em nenhuma das situações previstas no Decreto-Lei n.º 18/2008, que aprova o
Código dos Contratos Públicos (CCP).
Cláusula 13.ª
Força maior
1. Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviços, nem é havida como
incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias
que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não
pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse
razoavelmente exigível contornar ou evitar.

2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior,
designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinações governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Não constituem força maior, designadamente:
a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do prestador de
serviços, na parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;
c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de serviços de deveres ou ónus que
sobre ele recaiam;
d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de
normas legais;
e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços cuja
causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de
normas de segurança;
f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços não devidas a
sabotagem;
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g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser
imediatamente comunicada à outra parte.
Cláusula 14.ª
Rescisão do contrato
1. O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do contrato, confere, nos
termos gerais de direito, à outra parte, o direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das
correspondentes indemnizações legais;
2. Se, durante a execução do contrato, o adjudicatário não cumprir o definido contratualmente
e o caderno de encargos, será notificado pela Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio
da Silva Dantas para corrigir o seu comportamento e cumprir o disposto naqueles
documentos. Se, mesmo assim, o adjudicatário persistir no incorreto cumprimento das
obrigações, a Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas poderá
proceder à denúncia total do contrato, sem direito a qualquer reclamação por parte do
adjudicatário.
3. Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se incumprimento definitivo quando
o adjudicatário não cumpra com o estabelecido no caderno de encargos e/ou proposta
adjudicada, que lesem gravemente a entidade adjudicante.
4. A rescisão do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notificação;
5. A cessação dos efeitos do contrato não prejudica o exercício de responsabilidade civil ou
criminal por atos ocorridos durante a execução do contrato.
6. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a Escola Básica e Secundária
Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas pode exigir ao fornecedor o pagamento de uma pena
pecuniária no seguinte termo:
a. Pelo incumprimento dos parâmetros fixados nas peças procedimentais e/ou
estabelecidos no contrato/propostas, até 5% do valor da proposta adjudicada.
Artigo 15º
Penalidades
1. Caso se verifique atraso na prestação de serviços nas condições impostas no Caderno de
Encargos, inclusive as faltas das intervenções necessárias e da elaboração do relatório
mensal, referido na alínea 7) do ponto 1.2 da cláusula 1.ª da PARTE II ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS, e por razões imputáveis ao adjudicatário, que não resultem de força maior, será
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aplicada uma penalização diária até 5% (cinco por cento) do valor mensal da adjudicação,
por cada dia de atraso, sem descurar do referido do ponto 1.3.6. da Cláusula 1.ª das
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. Da PARTE II.

Artigo 16º
Garantias
1. O adjudicatário garantirá, sem qualquer encargo para a entidade adjudicante, os serviços
prestados, pelo prazo indicado na proposta.
2. O prazo de garantia referido no número anterior conta-se a partir da data da aceitação da
prestação de serviços.
3. São excluídos da garantia todos os defeitos que notoriamente resultem de negligência da
entidade adjudicante, bem como todos os defeitos resultantes de fraude, ação de terceiros,
de caso fortuito ou de força maior.
Cláusula 17.ª
Foro competente
1. Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do
Tribunal Administrativo de Círculo do Funchal, com expressa renúncia a qualquer outro.
Cláusula 18.ª
Comunicações e notificações
1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e
comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código
dos Contratos Públicos, para a plataforma eletrónica ACINGOV.
2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada à outra parte.
Cláusula 19.ª
Legislação aplicável
1. Em tudo o que não estiver especialmente regulado, observar-se-ão as disposições legais
previstas no Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01 (CCP) e demais legislação em vigor.
2. O contrato é regulado pela legislação portuguesa.
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CADERNO DE ENCARGOS
(alínea a) do n.º 1 do artigo 40.º do CCP )

PARTE II
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
Cláusula 1.ª
Objeto do Fornecimento e Prazo de Execução
1. Aquisição dos serviços de Equipamentos Solução Wifi para fazer face aos manuais digitais
do ano letivo 2021/2022, na escola básica e secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas.

1.1.

A Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas pretende que o (1)
serviço contemple a aquisição dos seguintes equipamentos: Equipamento Propostos
Quant. Router CISCO ISR 4331 1 Access Point Alcatel Interior 35 Access Point Alcatel
Exterior 1 Switch Cisco SG350-28MP-K9-EU 3 Bastidor 12U 3 Régua de Energia ESN
19" 1U 8x220V 5 Firewall Palo Alto Networks PA-220 - 1 ano 1 Cablagem UTP 38 UPS
Busy 1000 VA (Monofásica/Monofásica) - autonomia 60 min 1

Câmara de Lobos, 02 de agosto de 2021

O Conselho Administrativo,
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